PROJECTE LLEIDA PEDALA. AMPLIACIÓ I CONNEXIÓ
DE LA XARXA DE CARRIL BICI URBANA I
INTERURBANA

L’Ajuntament de Lleida ha impulsat sis projectes de construcció i millora de vies ciclistes que han
estat seleccionats pel cofinançament amb Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
a la convocatòria 2018. Les actuacions objecte de la subvenció s’emmarquen a l’Objectiu
específic 4.5.1. Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu,
connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, vianants, mobilitat elèctrica
i sistemes de subministrament d’energies netes 4.5.1.6 Migració, quan sigui viable, cap al
transport ciclista i el desenvolupament de les infraestructures necessàries. Línia 1. Vies ciclistes
urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana.
El pressupost global subvencionable pels sis projectes és de 353.647,21 de euros, i l’ajut de
176.823,61 €.
Projectes:
-

Projecte d’acabament del carril bicicleta de l’avinguda de Catalunya Eix Nord-sud de la
ciutat.
Projecte de carril bici al carrer Doctor Fleming entre la Plaça Ricard Vinyes i el carrer Onze
de Setembre
Adequació del carril bici de ciutat jardí. C/Enric Farreny i c/de les Germanies
Continuació del carril bici al c/Ramon i Cajal : connexió entre campus universitari Edifici
Rectorat i Escola Superior Enginyeria.
Construcció Carril bici a Narcís Monturiol per tal de connectar Campus Escolar amb 3 centres
d’ensenyament de Secundària . Permeabilització de la xarxa per la zona nord (ronda)
Construcció Carril Bici Camí Vell Albatàrrec, amb connexió a Centre formatiu de cicles
formatius a l’Horta, connexió amb habitatges d’una zona densament poblada de l’Horta.
Construcció Carril bici Camí de Grenyana: Polígon industrial millora accés. Camí de
creuament de la ruta cicloturística intercomarcal Lleida Girona.

Objectius dels projectes:
El conjunt d’actuacions tenen per objectiu afrontar de forma integrada els reptes plantejats per
tal de completar la xarxa de forma contínua i segura. En concret es proposa:
Objectiu 1 : Completar la xarxa d’eixos bàsics

-

Projecte d’acabament del carril bicicleta de l’avinguda de Catalunya Eix Nord-sud de la
ciutat.
Projecte de carril bici al carrer Doctor Fleming entre la Plaça Ricard Vinyes i el carrer Onze
de Setembre

L’any 2017 es dugué a terme la construcció del carril bicicleta a l’avinguda de l’Estudi General,
connectant ambdós marges del riu Segre a través del pont de la Universitat.
Amb aquests projectes es pretén connectar la xarxa del Marge Esquerre i de la Banqueta del riu
(des de Pardinyes fins el Camp Escolar) amb el Nord de la ciutat a través de l’Avinguda de
Catalunya, Rambla d’Aragó i Balmes.
Objectiu 2: Millorar la seguretat
-

Adequació del carril bici de ciutat jardí. C/Enric Farreny i c/de les Germanies

Objectiu 3: Resoldre la discontinuïtat d’alguns eixos secundaris
-

Continuació del carril bici al c/Ramon i Cajal : connexió entre campus universitari Edifici
Rectorat i Escola Superior Enginyeria.
Construcció Carril bici a Narcís Monturiol per tal de connectar Campus Escolar amb 3 centres
d’ensenyament de Secundària. Permeabilització de la xarxa per la zona nord (ronda)

Objectiu 4: Millorar la connexió entre Horta i ciutat per als desplaçaments amb bicicleta segurs
-

Construcció Carril Bici Camí Vell Albatàrrec, amb connexió a Centre formatiu de cicles
formatius a l’Horta, connexió amb habitatges d’una zona densament poblada de l’Horta.
Construcció Carril bici Camí de Grenyana: Polígon industrial millora accés. Camí de
creuament de la ruta cicloturística intercomarcal Lleida Girona.

